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Nominera Årets Svartådaling 2022
Känner du någon eldsjäl eller förening som bidrar extra mycket 
till att hålla igång en dialog som skapar samarbete och utveckling 
på hemmaplan? 
Nominera någon eller några som finns och verkar i Svartådalen 
senast 28 februari 2023. 
Mejla eller lämna in i förseglat kuvert till 
styrelsen@svartadalen.se.
Juryn består av Christine Ferngren, 
Mats Fläckerud, Hans Harrysson,
Ann-christin Korths-Aspegren och 
Monica Yngvesson.

Tidigare mottagare av utmärkelsen

Vi går mot ljusare tider...

2017
Ingmari Wistrand Martinsson

2018
Erik Pettersson

2020
Anitha Barrsäter

2019
Kalle Sjölund

Foto: Jessica Wilmusenaho 2021
Västerfärnebo AIK, Anki Hallström, 

Hasse Andersson och Rasmus Leijdström

Årsmöte måndag 27 februari klockan 19.00 
i Bygdegården.

Medlemsavgiften för 2023 betalas till 
Bankgiro 5283-1898, 50 kr/person eller 
100 kr/familj.

Färnbo Byalag Preliminärt program för 2023
• Äggletning långfredagen 7 april
• Planeringsträff för Konst- och Hantverksrundan
• Loppisrunda
• Konst- och Hantverksrunda 12-13 augusti
• Julmarknad lördag 2 december
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VÅRT 
SVARTÅDALEN 

Svartådalens Friluftsområde 

I projektet Svartådalens Friluftsområde har brobygget påbörjats och 
samverkan har inletts på många fronter. En ny webbsida är färdig och 
dokumentärfilmen har färdigställts. Halva vandringsleden har inven-
terats och en ny guideprodukt har testats under sommaren 2019. 

#4 

I TIDEN 

Stora mängder gäss samlas på isen på de översvämmade ängsmarkerna utefter Svartån vid Ösby,   
2 december 2019. I högra kanten syns Kloberget. I bakgrunden syns Hedbo by. Bron Smäcken 
över ån nedanför Hedbo by kommer att monteras på plats när vattnet sjunker undan och marken 
håller att köra på. Därmed blir Kyrkstigen från Hedbo by till kyrkan åter framkomlig. 

Svartådalen, 
vad vill du/ni? 
Vad vill du/ni? Hur vill du/ni? 
Hur ska vi forma den västra delen 
av Sala kommun i framtiden? 
Hör av dig med dina idéer till 
Svartådalens Bygdeutveckling. 

En förhoppning är att vår fina mö-
teslokal i Svartådalens Besökscen-
ter kommer att bli en naturlig mö-
tesplats för bygdens föreningar 
där man har sina möten, kurser 
och studiecirklar. 

Vi i Svartådalens Bygdeutveckling 
hoppas att du har möjlighet att 
besöka oss och ta del av det vi har 
att erbjuda.  

Nästa år 2020 kommer utemiljön 
att färdigställas. Vi vill gärna se att 
du/ni som har ett intresse för träd-
gård och odling kommer och bli 
med i den trädgårdsgrupp som vi 
vill samla. Det handlar mycket om 
att ta tillvara gamla trädgårdsväx-
ter som är typiska i vår bygd. Ta 
kontakt med Linn 74 00 11 eller 
linn@svartadalen.se så får du veta 
mera. 

Vi ses på Svartådalens Besökscenter! 

Ingmari 
Wistrand Martinsson 

Styrelsen i Svartådalens 
Bygdeutveckling 

Följande delar har utförts i projektet: 

Dokumentären Vi är anhöriga till branden 
har färdigställts och vernissage hölls  i 
november 2018 tillsammans med upp-
taktsmötet för projektet. 

En arbetsgrupp för bygget av bron Smäck-

en över Svartån har bildats och arbetar 
med att få den på plats. Bron är färdigkon-
struerad och ligger hos tillverkaren 
Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i 
väntan på lämpliga markförhållanden i 
den besvärliga terrängen.  

Forts. på sid. 6 
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Svartådalens Bygdeutveckling är en 
ekonomisk förening som arbetar för att 
hålla vår bygd levande. Svartå dalen 
innefattar Västerfärnebo och Fläckebo 
socknar samt omgivande områden.

Föreningen startades med målet att se 
till att bygden har tillgång till bra 
service, verka för att hålla skolor 
levande och arbeta för att samarbetet 
mellan markägare, boende, föreningar 
och företag ökar. Vårt huvudmål är att 
vår bygd alltid ska vara levande och 
attraktiv att bo i och besöka.

Exempel på vad vi i föreningen gör:
• Tar hand om skötsel av leder för 
vandring, cykling och kanot.
• Driver utvecklingsarbete och lyfter 
fram frågor som är viktiga idag och för 
framtiden till kommunala politiker, som 
bredband, skola, boende, energi, 
postservice och samhällsservice.
• Driver webbplasten: svartadalen.se 
samt Facebooksidorna: "Svartådalen",
"Vi i Svartådalen" och "Svartådalens 
Natur och Kulturcenter".
• Driver Svartådalens Besökscenter 
med information om bygden, samhälls– 
och turistinformation.
• Arbetar med utveckling av 
Svartådalens Natur- och Kulturcenter
och Svartådalens Friluftsområde.
Tillsammans håller vi landsbygden 
levande, kontakta oss gärna med 
förslag som kan göra bygden bättre!
Mejl: info@svartadalen.se

Vi som arbetar i styrelsen:
Johan Östlund, ordförande
070-574 66 83
Ann-christin Korths-Aspegren
vice ordförande 070-336 84 76
Ingmari Wistrand Martinsson, 
sekreterare 076–806 42 80
Ledamöter: 
Kjell Eklund
Johan Eklöf
Linda Jax
Lennart Westerdahl
Camilla Örnberg, kassör
Benedikte Jakobsen, adjungerad kassör

Kontakta oss gärna om det är något 
du undrar eller har synpunkter på. 
mejla till: styrelsen@svartadalen.se

Bankgiro: 5399-2731
Swish: 123 608 34 48

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

   PÅ GÅNG I SVARTÅDALEN Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Ljuset är nu på väg tillbaka! 
För varje vecka blir dagarna ca 40 min 
längre. Efter julledigheterna är det skönt 
att vardagen kommit igång igen, liksom 
arbetet i Svartådalens Bygdeutveckling.

Som jag skrivit förut kommer vi i början 
av 2023 att lägga fokus på att undersö-
ka vad medlemmarna och invånarna i 
Svartådalen vill att vi ska fokusera vårt 
arbete på, detta samtidigt som vi håller 
på att avsluta ett antal projekt kring leder, 
turistutveckling m m. 

Detta innebär att vi står vid flera vägs-
käl, såväl organisatoriska som ekono-
miska, där vi måste välja väg innan vi 
sätter igång med fler utvecklande och 
spännande projekt. En sådan fråga som 
vi tror behöver funderas över är hur för-
eningarna i Svartådalen kan samarbeta 
på ett effektivare sätt, och vi kommer att 

återkomma med en inbjudan till alla för-
eningar att prata vidare om detta.

Ett annat område där föreningen på 
olika sätt varit engagerad är skolfrågor. 
I december 2022 lämnade föreningen in 
ett så kallat Medborgarförslag om att öppna 
ett högstadie i Västerfärnebo.
 
Uppropet kring denna fråga fick ett väl-
digt stort gensvar, och vi kommer att följa 
och rapportera kring detta under lång tid 
framöver. En annan skolfråga som upp-
rört känslor är stängningen av förskolan i 
Salbohed, som skedde på minst sagt oklara 
grunder. Vi kommer att följa även hur detta 
utvecklar sig, då det är en för bygden 
mycket viktig fråga.

Ett projekt som just nu drivs inom ramen 
för föreningen är Hälsodestinationen, 
som nominerades som Västmanlands 

bidrag till Stora Turistpriset. Stort grattis 
till alla som engagerat sig i detta projekt, 
som du kan läsa mer om på 
www.svartadalen.com. 

Kom ihåg att årsstämman går av stapeln 
den 29 mars kl 19.00. Vill Du själv enga-
gera Dig i föreningen eller har tips på 
någon som borde vara med i styrelsen 
får Du gärna kontakta Johan Södereng i 
valberedningen (tel: 070-246 54 90 eller 
e-post johan.sodereng@gmail.com).

Som vanligt är alla välkomna att kon-
takt mig på telefon (070-574 66 83) eller 
e-post (johan.ostlund@giersbo.se).

Bästa hälsningar

   ORDFÖRANDE HAR ORDET Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Johan Östlund
Ordförande i Svartådalens 
Bygdeutveckling

Föreningsträff onsdag 1 mars kl 19.00-20.30   
I den LEA-analys som gjordes 2021 påpekades att samarbetet 
mellan olika föreningar och organisationer i bygden behöver 
utvecklas. Nu har vi ett bra tillfälle att lyfta fram Svartåda-
lens alla fördelar och för oss som redan bor här att samlas 
kring något positivt.

År 2024 fyller Sala 400 år. Kommunen har påbörjat planering-
en för det som ska bli ett stort firande, där alla i hela kommu-
nen ska känna sig delaktiga.

Det är mycket viktigt att hela Sala, alla delar av 
vår geografiska kommun, finns med i firandet.
Källa: tinyurl.se/fbf

Vi inbjuder alla föreningar, organisationer och andra intresse-
rade till ett planeringsmöte för att dra upp riktlinjer för hur vi i 
Svartådalen, den västra kommundelen, kan skapa olika evene-
mang till nytta för bygden.

Hoppas att ni vill komma och bidra i diskussionen.
Vi bjuder på enklare fika.

När: Onsdag 1 mars, kl 19.00-20.30
Var: Svartådalens Besökscenter i Västerfärnebo

Anmälan: Inte nödvändigt, men ett mejl till 
styrelsen@svartadalen.se eller SMS till 076-806 42 80 
underlättar planering för lokal och fika.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Svartådalens Bygdeutveckling
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    Lär känna oss i styrelsen 
 – en presentationsserie av ledamöterna i Svartådalens Bygdeutvecklings styrelse 

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

 Linda Jax
 Ålder: 40
 Antal år i styrelsen: 3

 

Varför väljer du att engagera dig lokalt?  
Jag tror i grunden att vårt samhälle blir bäst om var och en 
bidrar genom att engagera sig i någon fråga som berör en. 
Innan jag flyttade hit engagerade jag mig i lite olika sådana, 
såsom kultur- och friskvårdsaktiviteter och på katthem, men 
när jag blev landsbygdsbo kändes det naturligt att rikta en-
gagemanget mot att vara med och påverka att just vår bygd 
hålls levande.
Varför har du valt just Svartådalens Bygdeutvecklingsförening 
för ditt engagemang?  Min första kontakt med föreningen var 
den här tidningen, Vårt Svartådalen. Det var guld värt som 
nyinflyttad att få all informationen som den innehåller och 
när de sökte en grupp som ville arbeta med layout och inne-
håll i tidningen så anmälde jag mig. Till det första mötet gick 
jag på lite skakiga ben utan att känna någon, men blev varmt 
omhändertagen. I och med detta fick jag även frågan om jag 
ville engagera mig mer, i styrelsen, och det tackade jag ja till. 
Snart förstod jag vilken bred och viktig roll föreningen har för 
bygden, genom att påverka och bidra till områdets utveck-
ling på flera olika sätt.

Vad tycker du är roligast med att vara med i styrelsen?
Det är både roligt och givande att lära känna och arbeta med 
de andra personerna som engagerar sig i styrelsen och fören-
ingen, som drivs av olika hjärtefrågor men med bygdens bästa 
som gemensam nämnare. För mig har de lokala evenemangen 
varit höjdpunkter. Jag har t.ex. bemannat besökscentret vissa 
dagar under Kom till Gården och Konst & hantverksrundan 
och då kommer det många glada människor, både lokalbor 
och besökare från närliggande städer, som uppskattar initia-
tivet och imponeras av det som Svartådalen har att visa upp.

Vilka är dina hjärtefrågor i föreningen?
Jag vill överlag gärna bidra till omställningen till ett håll-
barare samhälle, både vad gäller miljö och hälsa. Jag ser att 
landsbygden kan spela en viktig roll i det, genom att erbju-
da lokala aktiviteter och besöks- och resmål. På så vis slip-
per människor resa långt och kan istället välja att uppleva 
sin närbygd och därmed minska både på sitt resande och må 
bättre genom mer naturvistelse och lugn.

 Johan Eklöf
 Ålder: 37
 Antal år i styrelsen: 2

 Vad har du för relation till vår bygd?
 Jag har rötter här (gården i Norrsalbo 
 har funnits i släkten åtminstone sedan 
 1600-talet) och bodde i bygden stora 
 delar av min barndom, mellan 6 och 
 19 års ålder. När det var dags att bilda 
 familj flyttade jag hem igen och nu bor 
 jag sedan 2017 granne med mitt föräldra-
 hem tillsammans med fru, dotter, två 
 katter och två hästar.

Varför väljer du att engagera dig lokalt?
Jag tycker att det är viktigt att kunna bo på landsbygden utan 
att behöva göra avkall på service eller livskvalitet. När jag 
och min fru flyttade hit var ett av våra stora behov bredband 
via fiber, och jag startade en fiberförening som såg till att det 
drogs fiber till hundratals hushåll inom Svartådalen.

Varför har du valt just Svartådalens Bygdeutvecklingsförening 
för ditt engagemang?
Jag tycker om att Svartådalens Bygdeutveckling agerar parti-
politiskt obundna och att föreningen har ett brett fokus på allt 
som gynnar Svartådalen och föreningens medlemmar.

Vad tycker du är roligast med att vara med i styrelsen?
Det finns plats att driva de frågor som är viktiga för mig till-
sammans med andra engagerade medlemmar. Vi har olika 
hjärtefrågor men samarbetar bra! Plus att det alltid är väldigt 
gott fika på styrelsemötena :-)

Vilka är dina hjärtefrågor i föreningen?
Leder, skolor och skogen. Jag tycker att området är fint och 
bidrar gärna till att fler ska upptäcka lokala pärlor. När för-
skolan i Salbohed plötsligt stängdes på verifierbart osanna 
underlag så var det viktigt för mig att inte låta detta drabba 
familjer på landsbygden obemärkt.

Vad gör du när du inte engagerar dig lokalt?
Jag arbetar med programmering på Salbo.ai och tack vare fi-
ber så kan jag till stor del jobba hemifrån.

Vilken är din favoritmat?
Min frus gryta på lokalproducerad högrev!

Under följande nummer av Vårt Svartådalen kommer styrelsemedlemmarna i föreningen att presentera sig närmare, två och två. 
Vår valberedning söker just nu efter några fler personer till styrelsen, så vår förhoppning är att någon därute ska lockas av inblicken 
som ledamöterna ger och deras beskrivning av varför de tycker att arbetet är viktigt och roligt. 

Om du skulle vara nyfiken på att få veta mer eller kanke vill tipsa om någon som du tror skulle vara intresserad: kontakta Johan 
Södereng på 070-246 54 90 eller på mail: johan.sodereng@gmail.com

Vad har du för relation till vår bygd?
Jag har flyttat hit på senare tid, när-
mare bestämt 2015. Jag är uppväxt i 
Hedemora men flyttade till Sala kom-
mun pga den rättspsykiatriska kliniken 
där jag arbetade i ca tio år. När jag och 
min sambo letade efter en gård med 
möjligheter till egen verksamhet och 
hittade de rätta förutsättningarna i Lasjö 
så blev Svartådalen vår hembygd.

Vad gör du när du inte engagerar dig lokalt?
Jag arbetar som samtalsterapeut på ungdomsmottagning i 
Avesta och vid sidan av det driver jag två företag. Det ena - 
Lasjö Vilt – tillsammans med min sambo på vår gård och det 
andra - Nära Livet – som en del i Hälsodestination Svartåda-
len. På fritiden sjunger och dansar jag gärna och spelar folk-
musik på dragspel.

Vilken är din favoritmat?
Indiskt överlag och palak paneer är favoriten just nu.
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Hur ska vi forma den västra delen 
av Sala kommun i framtiden? 
Hör av dig med dina idéer till 
Svartådalens Bygdeutveckling. 

En förhoppning är att vår fina mö-
teslokal i Svartådalens Besökscen-
ter kommer att bli en naturlig mö-
tesplats för bygdens föreningar 
där man har sina möten, kurser 
och studiecirklar. 

Vi i Svartådalens Bygdeutveckling 
hoppas att du har möjlighet att 
besöka oss och ta del av det vi har 
att erbjuda.  

Nästa år 2020 kommer utemiljön 
att färdigställas. Vi vill gärna se att 
du/ni som har ett intresse för träd-
gård och odling kommer och bli 
med i den trädgårdsgrupp som vi 
vill samla. Det handlar mycket om 
att ta tillvara gamla trädgårdsväx-
ter som är typiska i vår bygd. Ta 
kontakt med Linn 74 00 11 eller 
linn@svartadalen.se så får du veta 
mera. 

Vi ses på Svartådalens Besökscenter! 

Ingmari 
Wistrand Martinsson 

Styrelsen i Svartådalens 
Bygdeutveckling 

Följande delar har utförts i projektet: 

Dokumentären Vi är anhöriga till branden 
har färdigställts och vernissage hölls  i 
november 2018 tillsammans med upp-
taktsmötet för projektet. 

En arbetsgrupp för bygget av bron Smäck-

en över Svartån har bildats och arbetar 
med att få den på plats. Bron är färdigkon-
struerad och ligger hos tillverkaren 
Geréns Mekaniska Verkstads AB i Sala i 
väntan på lämpliga markförhållanden i 
den besvärliga terrängen.  

Forts. på sid. 6 

Kallelse till Årsmöte!
När? Söndag den 26 mars kl. 15:00
Var? A-salen, Bygdegården
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Föreningen bjuder på fika

  H J Ä L P! 
För att kunna ordna den trevliga midsommarfesten, behöver vi DIN hjälp! Midsommarfesten lockar varje år flera hundra 
besökare, men vi blir allt färre som jobbar på detta evenemang. 
I dagsläget är det i princip ett tiotal personer som sköter ALLA sysslor i föreningen: styrning och ledning, färdigställandet av 
Färnbostugan och underhåll av Gammelgården samt planering, investering och kalkylering av alla aktiviteter. Dessutom måste 
vi bemanna kök, parkering och entré samtidigt som vi ska ha tid för att träffa folk och ha roligt själva. 
Det går inte längre, vi är för få!
Till midsommarfesten behöver vi hjälp med allt från gräsklippning till kransbindning och stångresning, från bullbak till kaffe-
kokning och servering, entrépersonal och parkeringsvakter. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
Kom och var med att skapa Midsommarfesten 2023. Låt det bli en bygdens fest! 
Tillsammans håller vi bygden levande!
Vid intresse eller frågor, kontakta Ann Lindholm tfn. 073-930 58 65 eller Erik Pettersson tfn. 070-557 46 49. 
Du kan också skicka e-post: info@vasterfarnebo.se

Text: Ann Lindholm                
        Erik Pettersson

Musikafton med 
riksspelman 
Josefina Paulson, 
nyckelharpa
Onsdag den 22 februari 
kl. 19 i A-salen, Bygdegården
Inträde inkl. fika: 100 kr
Föranmälan senast 20/2 till 
Ingmari Wistrand-Martinsson, 
tfn. 076-806 42 80 eller
ingmari@vasterfarnebo.se
Välkomna!

BLI MEDLEM!
Håll bygden levande – kom och var med 2023!
Västerfärnebo hembygdsförening hälsar alla gamla och 
nya medlemmar välkomna till ett nytt verksamhetsår. 
Som medlem bidrar Du bland annat till underhållet av 
Gammelgården.

Årsavgiften är 125 kr per person och betalas in på 
bankgiro 351-5459.
Kom ihåg att uppge namn och kontaktuppgifter 
(gärna mejladress!)
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                 SÄTRA BRUNN Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Alla behöver en spadag!
Unna er en underbar spadag med varma bad och 
lugn och ro i vår spaavdelning.
Ett skönt Afton spa på fredagar eller varför inte en 
Skön Söndag…
För er som vill lyxa till det lite extra med en härlig 
spabehandling föreslår vi dagspa eller söndagsspa.
Våra spadagar är för vuxna.
Läs mer på: satrabrunn.se/spa/spa-over-dagen/
Alla spa över dagen förbokas! 0224-546 00 eller 
info@satrabrunn.se
Med vänlig hälsning
Rebecca Sjödin
VD

   BRUNNSMUSEET SÄTRA BRUNN
Arbetsgruppen för Brunnsmuseet Sätra Brunn är i sorg efter att två medlemmar har lämnat oss under 
kort tid. Nu senast vår käre ordförande som var mycket viktig för oss. Nu måste vi omgruppera oss och 
söker nya medlemmar som brinner för att bevara kulturarvet av Sätra Brunn. Är du intresserad maila oss 
på: museet@brunnsmuseet.se

Det är med tunga hjärtan och stor 
sorg vi mottagit beskedet av att Mats 
Hellström har avlidit efter en tids 
sjukdom.

Mats hade ett mycket stort engage-
mang för Sätra Brunn och Brunns-
museet. Han var delaktig i arbets-
gruppen alltsedan den bildades 
under hösten 2013 och var förening-
ens ordförande sedan 2019.

Mats gjorde det mesta och mycket 
till i museets arbete. Bland annat var han med och digitalise-
rade fotografier inför vår e-boksproduktion av Ruth Roseni-
us-Högmans böcker. Han var med och samlade in medgivan-
den och korrekturläste e-boken Sätra brunn 300 år. Därtill var 
han med och samlade in vykort från olika kurorter på diverse 
vykortsmässor runtom i Svealand som sedan ställdes ut i våra 
senaste sommarutställningar.

Den yrkesmässiga bakgrunden inom postväsendet kom väl 
till användning vid flera tillfällen. Men det mesta lärde han sig 
själv genom sin nyfikenhet och hängivenhet. Han vågade och 
ville utveckla både sig själv och arbetsgruppen. Han bemanna-
de museet, tog emot större grupper, tog kontakter och initiativ i 
museets arbete. Han bidrog i arbetsgruppen med entusiasm och 
handlingskraft, samtidigt som han var lyhörd och pragmatisk.

Som hemmahörande i Västerås men med lantställe på Sätra 
Brunn så var museet en betydande del av hans liv. Det blev ett 
fåtal år efter pensionering som han fortfarande vid god häl-
sa kunde ägna åt museet och den närmaste familjen. Han var 
värd betydligt fler sådana år.

Vi kvarvarande medlemmar i arbetsgruppen för Brunnsmuseet 
sörjer förlusten av en god kollega men också en mycket god vän.

Vila i frid.

Brunnsmuseet, Urban Hjärnes väg 5, 
733 95 Sala • www.brunnsmuseet.se

SOMMARUTSTÄLLNINGEN 2018

I HENSCHENS BADHUS, SÄTRA BRUNN

Boka guidad visning

Öppet med fri entré

Lördagar kl. 11-16

25 maj - 7 september

I samarbete med

BRUNNSMUSEETS SOMMARUTSTÄLLNING 2019

25/5 - 7/9 I HENSCHENS BADHUS, SÄTRA BRUNN

I SAMARBETE MED:

Brunnsmuseets nyhetsbrev
Brunnsmuseets 
nyhetsbrev ges 
ut regelbundet 
under hela året.
 

I nyhetsbrevet får 
du alltid senaste 
nytt om vår verk-
samhet och spänn-
ande berättelser 
från brunnens historia. Vi ger kontinuerligt uppdateringar om 
våra pågående och kommande kulturarvsprojekt och exklusiv 
tillgång till våra kommande arbeten. Registrera din e-postadress 
på vår hemsida eller direkt på brunnsmuseet.substack.com.
Se till att du inte missat något! Prenumerera på 
Brunnsmuseets nyhetsbrev via denna QR-kod:
      Följ @brunnsmuseet via sociala medier

Det finns tankar och idéer på att 
iscensätta en brunnskabaré på Sätra Brunn. 

Kontakta oss på epost så får du veta mer!  
teater@brunnsmuseet.se
 

   Text: Gustav Lundin
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Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Västerfärnebo AIK ser fram mot ett nytt spännande år i 
division 3 södra Norrland.
Bli medlem! 120 kr till Swish 123 44 08 613, ange person-
nummer. Medlemsavgift barn upp till 17 år 60 kr. familj 300 kr.
Årsmöte onsdag 15 mars kl. 18:30 i Biblioteket vid skolan.

Följande lag 
ingår i serien:
Bollnäs GIF FF
Dala-Järna IK
Edsbyns IF FF
Fagersta Södra IK
Falu BS FK
Forsbacka IK
Forssa BK
Helges IF
IFK Mora
Korsnäs IF FK
Västerfärnebo AIK
Årsunda If

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Preliminärt spelschema herrar div. 3 södra Norrland 2023

Lörd. 8/4  Helges IF - Västerfärnebo AIK                       

Sönd. 16/4 Västerfärnebo AIK - Forssa BK

Sönd. 23/4 Västerfärnebo AIK - Forsbacka IK

Lörd. 29/4  Fagersta Södra IK - Västerfärnebo AIK

Sönd. 7/5  Västerfärnebo AIK - Årsunda IF

Lörd. 13/5  Edsbyns IF FF - Västerfärnebo AIK

Lörd. 20/5  Västerfärnebo AIK - Dala-Järna IK

Sönd 28/5  IFK Mora FK - Västerfärnebo AIK

Sönd. 4/6  Västerfärnebo AIK - Korsnäs IF FK

Lörd. 10/6  Falu BS FK - Västerfärnebo AIK

Lörd. 17/6  Västerfärnebo AIK - Bollnäs GIF FF

Sönd. 25/6  Forssa BK - Västerfärnebo AIK

   VÄSTERFÄRNEBO AIK

VÅRT SVARTÅDALEN #16 2023

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Västerfärnebo AIK fotboll hälsar nya som gamla spelare, åskådare och medlemmar välkomna till oss!
Föreningen önskar ledare till ett nytt lag födda 2017-2018.
Våra lag:
Herrar seniorer, kontaktperson, 
Hasse Andersson, 070-568 05 80
Damer, kontaktperson, 
Emelie Törnros, 073-707 83 57

Pojkar 11-13, kontaktperson, 
Micke Mattsson, 070-537 00 84
Mix 13-16, kontaktperson, 
Andreas Norgren, 073-662 69 07

Fotbollsskolan kontaktpersoner: 
Andreas Norgren, 073-662 69 07, 
Mejl: fotboll@vasterfarneboaik.se
Hoppas vi ses på Svedboäng under
fotbollssäsongen!

VAIK:s Träningsmatcher 2023.

Lörd. 25/2  Avesta AIK - Västerfärnebo AIK                

Lörd. 4/3  Köping FF - Västerfärnebo AIK  Kl 14

Lörd. 11/3  Fors IK - Västerfärnebo AIK

Lörd. 18/3 Kungsör - Västerfärnebo AIK  Kl 15.15

Sönd. 26/3 Sala FF - Västerfärnebo AIK   Kl 14

Lörd. 1/4  Heby - Västerfärnebo AIK

Buss till bortamatcher
Vi kommer att åka buss på flera av våra bortamatcher och det kommer att finnas platser över för den som är 
intresserade för en ringa kostnad. Intesseanmälan till Hasse 070-568 05 80.

Kulturföreningen Kilbolokalen

Kilblokalen planerar att under våren presentera: 

• Klädvisning, Dress like Marie                                             • Westmannafolk

• Musik med Moa och kompanjon (Från Västerås Marchal)
Mer information kommer, håll utkik!

• Valborgsfirande

• Plantloppis den 27/5 kl.14-16    Text: Lovisa Westerdahl

I samarbete med Sala kommun
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Vi behöver bli f ler som vill bidra för bygden! 
Politisk påverkan
Vi lyfter fram frågor som är viktiga idag och för fram-
tiden till kommunala politiker. Det kan t.ex. gälla 
bredband, skola, boende, energi, post- och annan 
samhällsservice.

Lokal information och samverkan
Vi ger ut tidningen Vårt Svartådalen i syfte att ge in-
vånarna en samlad information om vad som pågår 
i trakten. Stöd till lokala näringsidkare Föreningen 
hjälper mindre företagare vid behov, med t.ex. myn-
dighetskontakter och nätverkande.

Badplats
Föreningen sköter om badplatsen
Paradisbadet.

Guidningar Hälleskogsbrännan
Föreningen ordnar drop inguidningar under som-
marhalvåret. Deltagarna är intresserade av alltifrån 
brandens påverkan på djur- och naturliv till att höra 
guidens personliga beskrivning av hur tiden var för 
oss som bor i trakten.

Vill du bli medlem?
Vi hoppas att det genom denna information har fram-
gått hur mycket positivt föreningen gör för bygden och 
dig som lever och verkar här.

Du är varmt välkommen att bli medlem i Svartådalens 
Bygdeutveckling (ekonomisk förening).
Medlemsavgiften är 300 kr per år. 
En engångsinsats på 2.000 kr tillkommer, som åter-
betalas när medlemskapet avslutas. 

Medlemsavgiften betalas in till Bankgiro 5399–2731. 
Maila även dina/ företagets/ föreningens uppgifter 
till mailadressen nedan.
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor, 
ideér till nya satsningar, om du vill guida på Hälle-
skogsbrännan, hjälpa till på badplatserna eller 
annat. Allt är välkommet!

www.svartadalen.se
styrelsen@svartadalen.se
0224-74 00 11

Vidderna   Ljuset   Lugnet 

Svartådalens Bygdeutveckling är en ekonomisk 
förening bestående av  privatpersoner, lokala före-
tag och föreningar som arbetar aktivt för att hålla 
bygden kring Svartån i Västmanland levande. Fören-
ingen arbetar för att främja en positiv utveckling i 
området, med ett livskraftigt näringsliv och en väl-
mående befolkning.

Föreningens medlemmar bidrar till arbetet på olika 
sätt, vissa med arbetsinsatser och vissa med eko-
nomisk sponsring, antingen som företag, förening 
eller privatperson. Alla insatser är mycket värdefulla 
för föreningens möjlighet att påverka och bidra till 
områdets utveckling och nu hoppas vi kunna bli fler.

Vad gör vi i föreningen?
Besökscentret
Vi driver Svartådalens besökscenter i centrala Väs-
terfärnebo. Här finns turistinformation för alla behov 
samt utställningar om traktens djur och natur, kul-
turhistorien samt om skogsbranden 2014. Det finns 
också en forskarsal där vi samlar material om byg-
den för framtiden samt ett exkursionsrum och natur-
skola för barn.  Lokalen har även ett mötesrum som 
kan hyras.

Projekt: Svartådalens Natur- och Kulturcenter 
Ett projekt som föreningen driver i samverkan med 
Sala kommun i syfte att utveckla vårt besökscenter 
som ett Natur- och Kulturcenter. I nuvarande steg 
iordningsställs t.ex. området runt centret med en 
park som visar besökarna Svartådalens naturmiljö.

Projekt: Utveckling av Svartådalens Friluftsområde
        Ett projekt som drivs föreningen

                          i syfte att utveckla områdets 
frilufts- och näringsliv, mot 

                                 bakgrund av att området har 
     utsetts ha riksintresse 

av Naturvårdsverket. 
Här ingår t.ex. att rest-

aurera och utveckla 
vandrings-, cykel- och 
kanotled och göra en 

informativ och funk-
tionell hemsida.
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    VI SPONSRAR SVARTÅDALENS BYGDEUTVECKLING

Stort tack till våra bidragsgivare
till Vårt Svartådalen #16:

 Färnbo Byalag
 076-806 42 80

 Sven Entersten 
 Annette & Lars Vangbo 

 Bilverkstàn Johan Eriksson AB
 076-555 95 81 

 Hassmyra Fastigheter AB
 070-376 55 78 

 Jan-Erik Bergström och
    Lilla Hörngårn`s Klövvård
 070-455 57 64 

 Salbohed skog AB

Uthyrning av möteslokal
Medlemsföreninger och medlemsföretag 
i bygden kan hyra Svartådalens Bygde-
utvecklings möteslokal inklusive pentry 
med möjlighet till kaffebryggning, 
pris 300 kr. Övriga föreningar och 
företag i bygden, pris 600 kr. Bokning 
sker genom Kjell Eklund kjell@svarta-
dalen.se eller Ingmari Wistrand 
Martinsson 076-806 42 80 eller mejl till 
ingmari@vasterfarnebo.se

Ingmari
Wistrand Martinsson
Styrelsen i Svartådalens 
bygdeutveckling

Som medlem i någon av bygdens för-
eningar, vilka är medlem i Svartådalens 
Bygdeutveckling, har du möjlighet att 
delta i Svartådalens Årsstämma onsdag 
den 29 mars kl. 19.00 på Besökscentret. 
Alla medlemmar i Svartådalens Bygde-
utveckling hittar du på:
svartadalen.se/om-sbu/medlemmar/
Material som text och bild till nästa 
nummer av Vårt Svartådalen ska vara    
inskickat senast söndagen 
den 23 april 2023 till
styrelsen@svartadalen.se

I KORTHET

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Svartådalens
                       Bygdeutveckling

Vi behöver bli flera som stödjer bygden, 
detta kan du göra genom att bli medlem i 
Svartådalens Bygdeutveckling.

Medlemsavgiften är 300:-/år plus en engångs-
insats på 2 000:-. Engångsavgiften återbetalas 
när medlemskapet avslutas. 
Medlemsavgiften betalas genom Bankgiro 
5399 – 2731, mejla dina, företagets eller för-
eningsuppgifter till styrelsen@svartadalen.se.

STÖTTA SVARTÅDALEN!

VÅRT SVARTÅDALEN #16 2023


